Kahoot
Kahoot Uygulamasını web, iOS ve Android platformlarında kullanabilirsiniz.
Kahoot öğrencilerinize basit bir şekilde quizler, anketler hazırlayabileceğiniz
öğretmenler için tasarlanmış bir soru cevap platformudur. Öğretmen olarak
getkahoot.com sitesine girip ücretsiz üye olarak quizlerinizi oluşturmaya
başlayabilirsiniz. Quizlerinizi tamamladıktan sonra öğrencileriniz cihazlarından
herhangi bir internet tarayıcısını açıp kahoot.it adresine bağlanıp quizin kodunu ve
isimlerini girmeleri yeterlidir. Şimdi kahoot kullanılarak bir quiz nasıl oluşturulur
görelim.
Sisteme Giriş ve Üye Olma: İlk olarak getkahoot.com adresine giriş yapınız.
Sayfanın üst kısmında yer alan sign up for free butonunu tıklayınız.

Rol Seçimi: Karşınıza gelen ekranda rolünüzü seçiniz. Seçenekler içerisinden I am
teacher seçeneğini işaretleyip bir sonraki aşamaya geçiniz.

Bilgilerinin Doldurulması: Gerekli alanları doldurduktan sonra create account
butonuna basarak hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Quiz Oluşturma: Karşınıza gelen ekranda Kahoot size dört seçenek sunuyor. Bu
uygulamayı kullanarak quiz, tartışma, sıralama oyunu ve anket hazırlayabilirsiniz.
Quiz seçeneğini işaretleyip bir sonraki adıma geçiyoruz.

Karşınıza gelen ekranda quiz için ön bilgi girmeniz gerekmektedir.
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Quiz Başlığı
Quiz Tanıtımı
Quiz Kapak Görseli
Quizi Kimlerin görebileceği/paylaşım ayarı
Quiz Dili
Quizin kimlere hitap ettiği
Quiz tanıtım videosu
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Quiz için önbilgiler girildikten sonra sorularımızı hazırlamaya başlayabiliriz.
1.
2.
3.
4.
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Sorunuzu yazacağınız alandır.
Sorunuza görsel veya videoyu buradan ekleyebilirsiniz.
Sorunuzun zamanlamasını buradan ayarlayabilirsiniz.
Sorunuzun şıklarınız buraya yazarak doğru olan yanıtın yanındaki  işaretini
seçiniz.
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Quiziniz için ilk sorunuzu yazdıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki Next
butonunu tıklayarak yazma işlemini bitirebilirsiniz. Başka soru yazmak isterseniz
Add question butonunu seçerek quizinizi oluşturabilirsiniz.

Sorularınızı tamamladıktan sonra ekranın sağ üst köşenindeki Save butonunu
tıklayarak quizinizi kaydedebilirsiniz.

Karşınıza gelen ekranda 4 farklı seçenek çıkacaktır.
Quizinizi düzenlemek isterseniz Edit it
Quzinizi görüntülemek isterseniz Preview it
Quizinizi öğrencilerle buluşturarak oynamak için Play it
Quizinizi diğer kullanıcılarla paylaşmak için Share it butonuna basmanız yeterli
olacaktır.
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